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DEĞERLİ ADAYLAR!
Tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, doğa ve tarihin bütünleştiği
Kapadokya bölgesinde yer alan girişim odaklı Üniversitemizde; eğitim, araştırma ve
entelektüel liderliğimizle turizm, ekonomi, sanat, teknoloji, spor vb. alanlarda topluma hizmet
sunarak çağdaş ve Atatürkçü düşünceyi benimsemiş, 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış
bireyler yetiştirmek üzere çalışıyoruz.
Üniversitemiz, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü’ne 2020–2021
eğitim-öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. Sınav ve kayıt koşullarına
ilişkin uygulama esaslarının belirtildiği bu kılavuzu dikkatle okuyarak sınav sistemi hakkında
bilgi sahibi olmanız, başarınıza katkı sağlayacaktır.
Sizlerin aramıza katılması, modern fiziki imkânlara sahip Üniversitemizde
amaçlarımızı gerçekleştirmemiz adına gerekli olan güçlü insan kaynağı için son derece umut
verici olacaktır. Sizlerle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi çatısı altında büyük bir aile
olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşayacağız.
Başarı dileklerimle.

Prof. Dr. Semih AKTEKİN
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Rektörü
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T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ
SERAMİK ANASANAT DALI
2020 – 2021 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü
Seramik Anasanat Dalı 2020 – 2021 Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı, Ülkemizdeki
mevcut COVİD 19 Pandemi koşulları devam ettiği sürece aşağıdaki kılavuzda belirtildiği
şekli ile gerçekleştirilecektir. Ancak anılan sınav tarihlerinde COVİD 19 Pandemi
koşullarında oluşabilecek herhangi bir olumsuz gelişmede (sokağa çıkma yasağı, seyahat
kısıtlaması veya sınavın fiziksel olarak gerçekleştirilemeyeceği durumlarda) hazırlanacak olan
alternatif bir özel yetenek sınav yöntemi, Üniversitemiz senatosuna sunulacak; Üniversitemiz
senatosunda alınacak karar doğrultusunda 2020 – 2021 Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek
sınavı gerçekleştirilecek ve öğrenci alımı yapılacaktır.
1. SINAVLARIN DUYURULMASI
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam
Bölümü, Seramik Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı ile ilgili kontenjan, ön kayıt, sınav
tarihleri ve aday olmak için gerekli koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Programın
Adı

Seramik ve
Cam Bölümü,
Seramik
Anasanat Dalı
(Normal
Öğretim)

Başvuru ve
Kontenjan Ön Kayıt
Tarihleri

15

10-14
Ağustos
2020

Sınav
Tarihi

Kesin
Kayıt
Tarihleri

Yedek
Adayların
Boş Kalan
Kontenjanlara
Kayıt Tarihi

17 Ağustos
2020

24-28
Ağustos
2020

31 Ağustos4 Eylül
2020

ÖNEMLİ NOT: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Nevşehir ilinin Hacıbektaş ilçesinde yer almaktadır, Hacıbektaş ilçesi Nevşehir merkeze
50 km uzaklıkta bulunmaktadır, sınava girecek adayların sınavları da Hacıbektaş
ilçesinde yapılacaktır.
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2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı
olmak.
b) 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nden en az 180
puan almış olmak veya 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi
(TYT)’nden en az 150 puan almış olmak,
c) Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile herhangi bir
Yüksek Öğretim Ön Lisans programına kesin kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu
programlara başvurabilirler.
d) Başvurular http://aday.nevsehir.edu.tr internet sitesi üzerinden online yapılacak
olup şahsen ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Belgeler,
internet adresine Pdf formatında yüklenecektir.
3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Başvuru formu (Başvuru tamamlandıktan sonra sistem tarafından üretilecektir.)
b) İstenen belgeler, sistemde belirtilen dosya formatına göre yüklenecektir
c) Bir adet renkli vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş, adayın sınavdaki
görünümüne uygun olmalıdır. Başvuru yapılırken sisteme yüklenecektir.)
d) T.C. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi. (Başvuru yapılırken sisteme
yüklenecektir.)
e) Diploma veya mezuniyet belgesi veya bu belgelerden birinin onaylı örneği (Başvuru
yapılırken sisteme yüklenecektir.)
f) Başvuru belgelerinden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru kabul
edilmeyecektir.
g) Başvuru belgelerinin herhangi birinde sahtecilik yapıldığının tespiti halinde belge
sahibi sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak ve hakkında yasal işlem
yapılacaktır.
3.1. Adayların Özel Yetenek Sınavı’na Girebilmeleri İçin Yanlarında Bulundurmaları
Gereken Belgeler:
-Başvuru sisteminden alınan başvuru belgesi.
-Fotoğraflı (son 6 ay içinde çekilmiş) ve onaylı özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü
Belgesi veya Pasaport).
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4. SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ SERAMİK ANASANAT DALI ÖZEL YETENEK
SINAVI, SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATLERİ
Seramik ve Cam Bölümü, Seramik Anasanat Dalı Normal Öğretim sınavları Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Binasında (Hacıbektaş ilçesi)
17 AĞUSTOS 2020’de iki aşamalı olarak yapılacaktır.
I. Aşama Sınavı (desen sınavı); 17 AĞUSTOS 2020 tarihinde sabah Saat 10.30’da
yapılacaktır.
II. Aşama Sınavı (çamur malzeme ile elle şekillendirme sınavı) aynı gün 17
AĞUSTOS 2020 tarihinde Saat 13.00’da yapılacaktır.
Adaylar sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunacak ve önceden
belirlenmiş olan salonlara yerleştirilecektir.
Sınavın uygulanması, yeri, tarihi ve saatlerinde ihtiyaç durumunda veya sınav
jürisinin isteği üzerine, Sınav Yürütme Kurulu’nca, aday sayısının çokluğuna göre
uygun görülen değişiklikler yapılabilir. Başvurusunu yapan aday bu kılavuzda belirtilen
tüm şartları kabul etmiş sayılır.
5. SINAV ARAÇ VE GEREÇLERİ
a) Adaylar sınava gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve mandal/kıskaç
dışında herhangi bir malzeme getirmeyecektir.
b) Adayların kullanacakları 35x50 cm boyutlarındaki kâğıtlar, altlıklar ve çamurlar sınav
esnasında verilecektir. Çamur dışında herhangi bir modelaj kalemi gibi malzeme/eşya vb.
kullanılmayacaktır.
6. SINAVLARIN UYGULANMASI
Seramik ve Cam Bölümü, Seramik Anasanat Dalı Özel Yetenek sınavı iki aşamalı
olarak yapılacaktır. İki aşamadan elde edilen Özel Yetenek Sınavı Puanının aritmetik
ortalaması 50’nin altında olan adayın sınavı başarısız kabul edilerek diğer hesaplama
yapılmayacaktır.
Desen sınavı başladığında, adaylar kendilerine verilecek olan kağıtların üzerine ad,
soyad, baba adı, anne adı ve aday numaralarını yazacaklardır. Sınav görevlileri gözetiminde
isimlerin üzerleri kapatılarak yapıştırılacaktır.
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Sınavlar başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde sınava geç kalan adaylar, Sınav
Yürütme Kurulu Başkanı’nın yazılı izni ile bulundukları oturumda sınava alınabileceklerdir.
İlk 15 dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır. Geç kalan adaylara ek süre
verilmeyecektir. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde
görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Cep telefonu ile sınava
girmek kesinlikle yasaktır.
7. I. ve II. AŞAMA SINAVLARI
Adaylar,
 17 AĞUSTOS 2020 tarihinde, saat 10.30’da desen sınavı yapılacaktır.
 17 AĞUSTOS 2020 tarihinde, saat 13.00’da çamur malzeme ile elle şekillendirme
sınavı yapılacaktır.
Her iki sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. İki aşamadan elde edilen
Özel Yetenek Sınavı Puanının aritmetik ortalaması 50’nin altında olan adayın sınavı
başarısız kabul edilerek diğer hesaplama yapılmayacaktır.
7.1. Desen Sınavı


Desen çalışması (karakalem), 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.



Çalışma (dinlenme araları dâhil) 60 dakika sürecektir.

7.2. Çamur Malzeme İle Elle Şekillendirme Sınavı


Çamur

malzeme

ile elle

şekillendirme

sınavı,

100

tam

puan

üzerinden

değerlendirilecektir.


Çamur malzeme ile elle şekillendirme sınavı (dinlenme araları dâhil) 60 dakika
sürecektir.



Sınav sorusu sınav başlamadan 30 (Otuz) dakika önce sınav jürisi tarafından
hazırlanır.

Not: Sınav Jürisi, Sınav Yürütme Kurulunun onayı ile yaptırılması istenilen çamur malzeme
ile elle şekillendirme çalışmasının özelliğine göre sınav süresinde kısmî değişiklik yapabilir.
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8. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
- Anatomi,
- Kompozisyon (Düzenleme ve yerleştirme),
- Proporsiyon (Oran-Orantı),
- Perspektif (Mekândaki Görünüş),
- Teknik Olgunluk,
- Duyarlılık,
- Yaratıcılık,
- Özgün Tasarım,
- Estetik ve Plastik Elemanlar,
- Üç Boyut vb.
9. YERLEŞTİRME PUANLARININ (YP) BELİRLENMESİ
Özel Yetenek Sınavında alınan puan baz alınarak Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP)
bulunur. Bu puan, her yıl ÖSYM Sınav Kılavuzunun “Özel Yetenek Gerektiren Eğitim
Programları ile İlgili İşlemler” başlığı altında verilen, ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)’na
dönüştürülür. Elde edilen bu standart puan, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve o yıla ait
Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-P) ile birlikte, ÖSYM Sınav Kılavuzunda “Özel Yetenek
Gerektiren Eğitim Programları ile İlgili İşlemler” başlığı altında açıklandığı şekliyle,
yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanmasında kullanılır (YP). Bu hesaplamada YGS puanı
olarak dört puan türünün en yükseği değerlendirmeye alınır. YP hesabıyla ilgili daha geniş
bilgi Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda verilir.
10. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
a) Sınav Yürütme Kurulu tarafından özel yetenek sınavı puanlama sonuçlarının kesin tespiti
yapılır ve Dekanlık Makamına sunulur. Yapılan sınavların aritmetik ortalaması
hesaplanarak en az 50 puan alan adaylar arasından öğrenci kontenjanı kadar asil ve yine
öğrenci kontenjanı kadar da yedek liste Dekanlık Makamınca ilan edilir.
b) Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde ÖYSP puanı yüksek olana öncelik tanınır.
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11. KESİN KAYITLAR
a) Asil listeden kazananların kesin kayıtları daha sonra ilan edilecek tarihlerde Nevşehir Hacı
Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Nevşehir ili HACIBEKTAŞ
ilçesindeki binasında 08:30 ile 17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Bu tarihler arasında
sağlık mazereti nedeniyle kayıt yaptırmaya gelemeyecek adayın yerine, kanuni vekili kayıt
yaptırabilir. Bunun haricinde belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmamış adayların hiçbir
mazereti kabul edilmez.
b) Kayıtlarını yaptırmayan aday ve adayların yerine yedek listeden yerleştirme yapılır. 2020–
2021 öğretim yılında Fakültemiz Seramik ve Cam Bölümü Özel Yetenek Sınavı sonucu asil
listeden kayıt yaptırmayanların yerine, boş kalan kontenjanlara başvurmak için yedek
listede yer alan adaylar her gün ayrı ayrı ilan edilecek olan yedek kayıt listelerine göre
08.30-17.00 saatleri arasında dilekçeleri ile müracaat ederek kayıt yaptırabilirler. Kayıtlarını
yaptırmayan aday ve adayların yerine yedek listeden sırayla yerleştirme yapılır. Yedek kayıt
süresinde adı ilan edilmesine rağmen kayıt yapmayan adaylar herhangi bir hak iddia
edemez.
c) Asil ve yedek listeden yapılan kayıtların tamamlanmasından sonra, kontenjan açığı
oluşması durumunda, fakülte yönetim kurulu kararı almak koşuluyla yedek listedeki öğrenci
sırasına göre kontenjan tamamlama yoluna gidilebilir.
ÖNEMLİ NOT: Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen kesin kayıt tarihleri ile Yüksek
Öğretim Kurumunun beyan ettiği üniversitelere kayıt tarihleri (Öğrenci Yerleştirme Sınavı
Kayıt Tarihleri) karıştırılmamalıdır. Bu kılavuzda belirtilen kayıt tarihleri (Özel Yetenek
Sınavı Kayıt Tarihleri) esas olup kayıt tarihlerinin geçirilmemesi, aksi takdirde kayıt hakkının
kaybedileceği önemle duyurulur.
AÇIKLAMA: Seramik ve Cam Bölümü Özel Yetenek Sınavı ile ilgili her türlü itirazlar Özel
Yetenek Sınavı Yürütme Kurulu Başkanlığı’na dilekçe ile yazılı olarak yapılacaktır.
İtirazlar sınav sonucunun ilan edilişinden sonraki ilk iş günü içinde yapılabilecek, o günden
sonra yapılan itirazlar değerlendirilmeyecektir.
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12. 2020 TYT ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN EĞİTİM
PROGRAMLARINDA SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri
yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular
doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve
değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür. Yükseköğretim
programları için özel yetenek sınavları bu programların bağlı olduğu yükseköğretim kurum
kurallara bağlı kalınarak sınav puanları, ortaöğretim başarı puanı ve TYT puanlarının
katkısından oluşan puan göz önünde tutularak yerleştirme yapılacaktır.

13. ÖZEL YETENEK GEREKTİREN EĞİTİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri
yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular
doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve
değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.
Özel yetenek sınavı gerektiren programlar Tablo 5'te yer almaktadır. Tablo 5'te yer alan
yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2019-TYT puanının en az 180 veya 2020TYT puanının en az 150 olması gerekmektedir. Bu programlara en az kaç puan almış
adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilerek, ilgili
yükseköğretim kurumunca basın-yayın organlarıyla adaylara duyurulacaktır. Bu tablodaki
yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları Yükseköğretim Kurulunun belirlediği
ilke ve kurallar doğrultusunda, bu programların bağlı olduğu yükseköğretim kurumları
tarafından yapılacaktır. Başvuru şartları ilgili kurumlar tarafından başvuru için internet
sayfalarında verilecek duyurularda yer alacaktır.
Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış
adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına
başvurabilirler.
Devlet Konservatuvarlarının/Konservatuvarların lise devresi mezunları merkezî sınava
girmeden özel yetenek sınavı sonucu ile Konservatuvarların lisans devresine Yükseköğretim
Kurulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yerleştirileceklerdir. Bu adayların
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yükseköğretim programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler ilgili yükseköğretim kurumlarınca
yürütülecektir. Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Heykel bölümlerinde okumak
isteyenlerin, üstün yeteneklerinin belirlenmesi için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan
başvurmaları gerekmektedir. Bu adayların değerlendirme ve seçme işlemleri ilgili
rektörlüklerin oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılacaktır.
Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer
alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli
sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu
adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen
engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla
özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları
değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında
yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan
adayların kayıtları yapılır.
Tablo 5'te yer alan yükseköğretim programının özelliğine göre, yetenek sınavları
üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde
ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir.
Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP),
ÖSYM'nin internet adresinden 2020-YKS sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir.
1. Eğitim programlarına başvurabilmek için adayların 2019 veya 2020-TYT’ye girmiş
olmaları zorunludur.
2. Başvuru için gazetelere ve diğer yayın organlarına verilecek ilanlarda; 2019
Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT) ‘nden en az 180 puan veya
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT) ‘nden en az 150 puan
almış olmak, gerektiği bilgileri yer alacaktır.
3. Eğitim programları için, programın özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce
hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir.
Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denecektir.
4. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla
çarpılarak toplamı alınacaktır.
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a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
c) 2019 veya 2020-TYT Puanı (TYT-P)
5. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP
dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için
aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
(

Adayın
ÖYSP
Puan

ÖYSP Standart

ÖYSP

)

_ Dağılımının
Ortalaması

ÖYSP Puan dağılımının

Puanı ( ÖYSP - SP ) = 10 x

Standart Sapması

+ 50

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP - SP) olacaktır. ÖYSP - SP dağılımının
ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
6. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP ) aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Müzik Öğretmenliği programı için aday Güzel
Sanatlar Lisesinden geliyorsa)
i.

YP = ( 1,17 x ÖYSP - SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 TYT - P ) + ( 0,03 x OBP )

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Müzik Öğretmenliği programı için aday genel
lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa)
ii. YP = ( 1,17 x ÖYSP - SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 TYT - P )
7. 2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı
sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.
Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan
sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan
başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

10

***SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATİ:
Bölümü
Seramik ve Cam
Bölümü
Seramik Anasanat
Dalı

Sınav Tarihi ve Saati

Yer
Güzel Sanatlar Fakültesi /

17.08.2020 (Desen) - 10.30

Hacıbektaş İlçesi

17.08.2020 (Çamur malzeme ile elle
şekillendirme) - 13.00

(Normal Öğretim)
Bilgi için: www.nevsehir.edu.tr / https://gsf.nevsehir.edu.tr/tr
Tel: 0384 441 34 55
0384 228 10 00 (19002-19047-19048)

***BİLGİ NOTU: SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ’NE KAYIT YAPTIRACAK
ÖĞRENCİLERİMİZ, AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASINDA BULUNAN
“GÜZEL

SANATLAR

FAKÜLTESİ

ATÖLYE

EĞİTİMLERİNE DEVAM EDECEKLERDİR.
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VE

DERSLİKLERİNDE”

